
 

Stillinge den 06.08.2020 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 13.8. 2020 kl. 19.00 til 21.15 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
Til stede: Mikkel, Christian, Mette, Astrid, Heidi, Malene, Martin, Ragnhild, Jakob, Mads, Gry, Anders 
 
Ikke til stede: Bjørn 
 
 
1. Efterretningssager. 

- Fribussen og særkørsel er startet 10.august. Børnene kan endnu ikke helt huske hvilken bus de skal med 
– de kører jo hver sin vej. Særkørselsbørnene bliver kun kørt i en bus, det bevirker at nogle elever sidder 
meget længe i bus. Martin skal nok arbejde videre med sagen. I daglig tale bruges nu, fribussen – 
særbussen og taxa. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Intet 
 

3. Valg af formand og næstformand til bestyrelsen 
Indstilling: At bestyrelsen vælger formand og næstformand 
- Gry blev valgt som formand og Anders blev næstformand 

 
4. Orientering om Covid-19 MV 

Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens forholdsregler i forhold til Covid-19 
- Covid 19 er stadig en del af hverdagen. En del af de ting som vi indførte ved første genåbning – 

fortsætter vi med mht. til håndvask og afspritning af hænder og kontaktflader. Vi er overgået fra 
nødundervisning til undervisning efter gældende regler, vi opfordrer som ledelse til stadig at have 
udendørs undervisning i den udstrækning det kan lade sig gøre. Medarbejderne er i klasserne 10 
minutter før skoledagen starter, således at vi kan sikre håndvask Vi må være sammen i klasserne, men 
stadig holde afstand. 

- Eleverne skal stadig holdes hjemme ved sygdom og må først komme når de har været symptomfri i to 
døgn. Eleverne har stadig samme ind/udgange som inden ferien, og skal bruge de toiletter, som de er 
blevet tildelt. 

- Frikvarters zoner (indskoling, mellemtrin og udskoling), i frikvartererne er eleverne klassevis. 
- Stadig ingen morgensang. 
- Ved ture ud af huset med brug af offentlig transport bruges der mundbind. 
- Vi bruger stadig de handleplaner som vi udarbejdede før ferien i forhold til: hvis en medarbejder bliver 

smittet og/eller en elev bliver. 
- I SFO er eleverne ligeledes delt i grupper med 2-3 medarbejdere, i ydertidspunkter må eleverne gerne 

slås sammen pga. elevtallet. Rigtig mange aktiviteter forgår ligeledes udendørs.  
 
Orientering om fællesledelsesteam på Stillinge og Tårnborg - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede om at Tårnborgs leder har opsagt sin stilling og det betyder at stillingen selvfølgelig 

bliver slået op, og indtil der kommer en ny ansat på Tårnborg er Caroline dagligleder på Tårnborg, 
Martin er på skift begge steder, Anne Mie er 2 dage på Tårnborg og Malene er dagligleder på Stillinge. 
Vi vil evaluere jævnligt. 
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5. Planlægning af deltagelse i forældremøder – MM – Se bilag 
Indstilling. At skolebestyrelsen beslutter hvem der deltager og hvad der skal orienteres om 
- Bilag blev udfyldt, Malene renskriver og sender til bestyrelsen. Martin finder papirerne frem/Imran 

Rashid – Mobilfri skole – referat, valg til skolebestyrelse (husk at tale bestyrelsesarbejdet op.) Gry laver 
et udkast til talepapir. 

  
6. Årshjul – MM – Se bilag 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter årshjul 
- Årshjulet bliver brugt som rettesnor til de kommende skolebestyrelsesmøder. Der skal tilføjes ang. 

forældreråd i marts – dialog. Martin retter til. 
 

7. Skolebestyrelsesvalg – D/B 
Indstilling: At skolebestyrelsen nedsætter valgansvarlige og beslutter proces. 
- Bestyrelsen mangler 2 medlemmer, og der skal vælges nogle nye senest 30.september. Valgbestyrelse 

bliver nedsat, når vi ser hvor mange der stiller op.  
 

8. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder.  
-  Elevpaner, Covid 19 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin skriver indlæg. Madkundskabslokalet, 9.klasserne  
 

10. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Den røde pavillon er blevet solgt og skolens anden pavillon bliver så flyttet. 
- Permanente håndvaske er sat op 
- Budget forslag ang. kantineordning mellem tre skoler er gået videre.  
- PLC udbygning er for lille til pengene, vi arbejder på at få noget andet for pengene dog stadig til PLC 

 
v/personalerepræsentanter 
- Endelig et forslag til en arbejdstidsaftale er kommet igennem til afstemning 
 
v/elevrepræsentanter 
- Intet 
 

11. Evt.  
- Morgensang, måske kunne der afholdes en musikkoncert i stedet. 
- SUK- festival er aflyst. Tjek at ZBC kan komme ud og holde foredrag til skolens elever. Den 

10.september er stadig SUK-dag, som man arbejder med hjemme i klasselokalet- SUK materialet kan 
bruges hele året. 

- Har skolen nogensinde søgt om vejbumb? Måske kunne lokalrådet være med.  
 
 
Referent: Malene Wendelboe 


